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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Παραεµπόριο και τρόποι αντιµετώπισής του» 

  

Με επιστολή της η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή, την οποία 

απέστειλε προς τους εµπορικούς, επαγγελµατικούς, βιοµηχανικούς  συλλόγους 

Λιδωρικίου, Χρισσού, ∆ελφών, ∆εσφίνας, Ιτέας και Άµφισσας καθώς και στο 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο για να κοινοποιηθεί στα µέλη του, 

αναφέρεται στο παραεµπόριο και τους τρόπους αντιµετώπισής του. Συγκεκριµένα 

αναφέρει: 

«Στις 20/11/2012 πραγµατοποιήθηκε στην Π.Ε. Φωκίδας σύσκεψη µε θέµα το 

παραεµπόριο και τους τρόπους αντιµετώπισής του, στην οποία παραβρέθηκαν 

εκπρόσωποι πολλών φορέων, µεταξύ των οποίων ήταν κι εκπρόσωποι των Εµπορικών 

Συλλόγων Άµφισσας και Ιτέας. 

 Το παραεµπόριο δεν είναι σε καµία περίπτωση αυτοτελές κι αυθύπαρκτο 

πρόβληµα, αλλά συνδέεται µε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ελληνικής 

οικονοµίας, την παραοικονοµία, που ταυτίζεται µε τη φοροδιαφυγή και την άδικη 

αναδιανοµή του πλούτου. Αποτελεί µάστιγα για τα καταστήµατα, που καλούνται ν’ 

αναπτυχθούν ανάµεσα σε συµπληγάδες. 

 Σήµερα, ο τζίρος από το παράνοµο εµπόριο ξεπερνά τα 25 δισεκατοµµύρια 

ευρώ, στερώντας έσοδα τουλάχιστον 13 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τόσο από τα δηµόσια 

ταµεία, όσο κι από τα ταµεία επιχειρήσεων. 

Πρέπει να καταλάβουµε ότι το παραεµπόριο δηµιουργείται κι ανθεί, όταν οι 

τρεις µοχλοί της αγοράς – πολιτεία, προµηθευτές και καταναλωτές – δεν 

συµπορεύονται. Για να εξαλειφθεί, λοιπόν, χρειάζεται συναίνεση, συµπόρευση και των 



τριών µοχλών της αγοράς για του υγιούς εµπορίου, των καταναλωτών και της 

οικονοµίας του κράτους. 

 Εµείς ως Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, αποφασίσαµε, εκτός από τους 

µεµονωµένους υπηρεσιακούς ελέγχους της αγοράς, να συστήσουµε άτυπα µικτά 

κλιµάκια από τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, που θα προβαίνουν σε ελέγχους σε 

όλους τους χώρους άσκησης εµπορικής δραστηριότητας. 

Χρειαζόµαστε όµως και τη δική σας συνδροµή. 

Κατανοώντας τα προβλήµατα σας, αλλά και φροντίζοντας το συµφέρον του 

καταναλωτή, ζητούµε από τις εµπορικές επιχειρήσεις να σταθούν δίπλα στον 

καταναλωτή, να τον οδηγήσουν σε ασφαλή προϊόντα και σε χαµηλές τιµές, να 

αποκτήσουν την εµπιστοσύνη του. 

Γιατί χωρίς τη συνδροµή του καταναλωτή, παραεµπόριο δεν υπάρχει. 

Καλούµε λοιπόν όλους εσάς να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια. Τα καταστήµατα 

σας κι ο περιβάλλοντας χώρος τους να µην γίνονται είσοδος σε όσους ακούν παράνοµο 

εµπόριο. Πρέπει να πείσουµε τον καταναλωτή «να µην πετάει τα λεφτά του στο δρόµο» 

και να τον ωθήσουµε να στηρίξει την τοπική αγορά, που τόσο πολύ το έχει ανάγκη αυτή 

την κρίσιµη περίοδο της βαθιάς οικονοµικής κρίσης». 
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